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Voorwoord 
"

 
 
 
Beste John Geurts, Ruud de Blank en Piet van Luijk,  
 
Bij deze willen wij jullie namens het voltallige team van SOLVE bedanken voor de 
samenwerking. In dit eindrapport worden de opzet, resultaten en conclusie van het onderzoek 
gepresenteerd. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en bestaande informatie over het 
vraagstuk hebben wij enkele aanbevelingen voor het Humanistisch Verbond Rotterdam-
Rijnmond gedaan en zijn deze ook terug te vinden in deze eindrapportage.   
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit rapport, dan kan er altijd 
contact met ons worden opgenomen via projecten.rotterdam@solve-consulting.nl. Wij hopen dat 
het eindresultaat jullie tot tevredenheid stemt en dat de aanbevelingen het Humanistisch Verbond 
Rotterdam-Rijnmond kan ondersteunen in verdere ontwikkelingen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jolien Oosting  
Revi Jansen  
Laura Kooijman  
Joeri de Wit 
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Management Samenvatting 
"

In opdracht van het Humanistisch Verbond Rotterdam-Rijnmond is door SOLVE een organisatie analyse 
uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat de verwachtingen van leden van een 
lidmaatschap bij het HVRR zijn/waren. Daarnaast is gekeken naar wat de leden vinden van de 
communicatie vanuit het HVRR en de activiteiten die georganiseerd worden door het HVRR. Daarnaast 
is er gekeken naar hoe het HVRR ook niet-leden kan aantrekken voor de activiteiten.  
 
Dataverzameling: wat is er gebeurd? 
Om de vragen van het HVRR te beantwoorden is er gebruik gemaakt van een enquête. De enquête is per 
mail gestuurd naar 490 leden, waarvan 191 leden hebben gereageerd. Via de post is de enquête gestuurd 
naar 30 leden, waarvan er 13 hebben gereageerd. Naast een enquête zijn er drie gespreksgroepen 
gehouden. Op basis van de respons uit de enquête is de inhoud van de gespreksgroepen opgesteld. Voor 
de gespreksgroepen zijn 36 leden gecontacteerd door het HVRR. Bij elke gespreksgroep waren er twee 
SOLVE consultants aanwezig.  
 
HVRR ledenprofiel  
Het HVRR telt ongeveer 750 leden, waarvan een groot gedeelte nieuw is. Vanwege geuite zorgen over de 
vergrijzing binnen de vereniging, zijn de leden opgesplitst in drie groepen: ‘nieuw’ (36%) met een 
gemiddelde leeftijd van 57 jaar, ‘tussen de drie en 10 jaar lid’ (22%), ‘langer dan 10 jaar lid’ (42%). Van 
de laatste twee groepen samen is de gemiddelde leeftijd 63 jaar. Jongere leden hebben relatief meer 
interesse in een activiteit waar geparticipeerd kan worden dan oudere leden. 
 
Ruim 75% van de respondenten geeft aan niet naar een activiteit te zijn geweest in het afgelopen jaar. De 
overige 25% die aangeeft wel een activiteit bijgewoond te hebben in het afgelopen jaar, is gemiddeld 2 
jaar ouder. De grootste groep respondenten is tussen de 61 en 70 jaar oud. Daarna is de grootste groep 
tussen de 51 en 60 jaar oud. Verder geeft ongeveer de helft van de respondenten aan zich betrokken te 
voelen bij het Humanistisch Verbond.  
 
Wat vinden leden van de activiteiten georganiseerd door het HVRR 
De populairste activiteiten zijn lezingen en de filmgroep. De regionale bijeenkomst en de zondagochtend 
bijeenkomst zijn het minst populair. De middenmoot wordt gevormd door de introductiecursus 
humanisme, de gespreksgroep, het Humanistisch Café en de publieksbijeenkomst. De verschillen 
hiertussen zijn echter minimaal.  
 
De populairste thema’s zijn mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Het minst populaire thema is 
religie. Over het algemeen is er een hoge tevredenheid over de thema’s.  
 
Waarom nemen leden geen deel aan de activiteiten? En waarom juist wel? 
De reden waarom leden niet deelnemen aan activiteiten is in 43% van de gevallen omdat het qua tijd niet 
uitkomt met werk of andere bezigheden. 23% van de leden heeft geen behoefte om deel te nemen aan 
activiteiten. Voor 5% is de fysieke gesteldheid de reden om niet deel te nemen. De reden waarom leden 
wel deelnemen aan activiteiten is voor een groot gedeelte (37%) vanwege het interessante thema. 26% 
van de leden gaat naar een activiteit omdat de activiteit ze interesseert. Voor 20% van de leden is het in 
contact komen met andere humanisten de reden om een activiteit bij te wonen. 
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Wat zijn de verwachtingen van leden van activiteiten en komt dit overeen met de 
werkelijkheid? 
De redenen dat leden lid zijn geworden van het Humanistisch Verbond zijn erg divers. Veruit de grootste 
groep is lid omdat zij het gedachtegoed willen ondersteunen, deze groep is goed voor een percentage van 
66%. Een andere veelgehoorde reden is dat men zijn of haar kennis over het humanisme uit willen 
breiden, deze groep had een percentage van 23%.  Verder kwam uit de vrije antwoordruimte van de 
enquête en de gespreksgroepen dat men ook naar het Humanisme komt om omdat zij op zoek zijn naar 
een organisatie die een alternatief biedt voor de kerk. 
 
De activiteiten die leden verwachten kwamen wel meer overeen. Leden zijn over het algemeen blij met 
lezingen. Leden komen naar de activiteiten om zich te verdiepen in het humanisme. De voorkeur voor 
thema’s loopt uiteen. De verschillen in voorkeur zijn vooral te verklaren door het verschil in leeftijd. Wat 
alle leden met elkaar gemeen hebben is dat zij over het algemeen een sociaal-maatschappelijk thema 
prefereren dat actueel is. 
 
Wat vinden leden van de communicatie vanuit het HVRR, ook met betrekking tot 
activiteiten?  
Leden zijn over het algemeen tevreden over de communicatie vanuit het HVRR. 70% geeft aan dat zij 
tevreden zijn over de manier waarop nu gecommuniceerd wordt. 80% van de leden wordt graag via de 
mail benadert. Het gele boekje wordt wat verouderd bevonden. Er bestaat een scheiding tussen jonge en 
oude leden over het boekje. De oudere leden zijn van mening dat het gele boekje moet blijven. De groep 
jongere leden hecht minder waarde aan dit boekje en vindt dat er uitsluitend via de mail gecommuniceerd 
kan worden. Een suggestie vanuit SOLVE is om Facebook actiever te gaan gebruiken. Dit spreekt aan bij 
de jongere leden. 
 
Hoe kunnen ook niet-leden bereikt worden over activiteiten?  
Om niet-leden te bereiken zijn er een aantal tips gegeven. Zo is het belangrijk dat de drempel om naar een 
activiteit te gaan zo laag mogelijk is. Verder kan hulp van leden en meer bekendheid op internet zoals op 
de website en social media helpen om nieuwe leden aan te trekken. 
 
Antwoord op de hoofdvraag 
Ondanks dat er veel individuele meningen zijn over wat een lid verwacht van het lidmaatschap, is de 
grote groep het erover eens dat er activiteiten georganiseerd moeten worden. Deze activiteiten moeten wel 
met het humanisme te maken hebben omdat er weinig interesse is in andersoortige activiteiten. Daarnaast 
is er een groep die alleen het gedachtegoed ondersteund maar niet de behoefte voelt om deel te nemen aan 
activiteiten. Leden zien verder graag een persoonlijke aanpak. 
  
Conclusie en aanbevelingen 
Over het algemeen zijn leden tevreden over hun lidmaatschap. Toch missen zij af en toe wat persoonlijke 
aandacht. om de samenhorigheid te verhogen kan er een lid worden aangesteld die erop toeziet dat leden 
vaker persoonlijk worden benaderd. Qua communicatie is er een tweedeling ontstaan in jonge en oude 
leden waarbij de jongere leden graag via het internet communiceren (e-mail, facebook) en oudere leden 
zich vasthouden aan het gele boekje. Verder zijn leden over het algemeen tevreden over de activiteiten en 
thema’s, maar missen zij af en toe de actualiteit. Daarnaast is het voor de opkomst belangrijk dat alle 
activiteiten een humanistisch thema hebben. Ten slotte raden wij aan om de activiteiten aan te passen aan 
de wensen van de doelgroep. Op die manier kan er beter aansluiting worden gevonden bij de leden. 
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1. Inleiding 
 
1.1 Inleiding 
Dit project van SOLVE is uitgevoerd in opdracht van het Humanistisch Verbond Rotterdam 
Rijnmond (vanaf nu HVRR). Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, 
het ontmoetingsplein van het humanisme, en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen. Het 
HVRR is één van die afdelingen. Het HVRR heeft SOLVE gevraagd dit onderzoek uit te voeren 
omdat zij in de afgelopen drie jaar een forse stijging in het aantal leden gezien heeft, maar dit 
zich niet uitte in een hogere opkomst bij de georganiseerde activiteiten. 
 
SOLVE  Consulting is een studentenorganisatie verbonden aan de Erasmus Universiteit die zich 
richt op het adviseren van non-profit instellingen in vraagstukken over hun efficiëntie en 
effectiviteit. De visie van SOLVE is dat door het samenbrengen van bedrijven, universiteiten, 
studenten en non-profit organisaties een betere samenleving gerealiseerd kan worden. 
 
1.2 Terugkoppeling Fase A en B 
Voorafgaand aan dit eindrapport (fase C) zijn fase A en B geschreven. In fase A zijn de 
deelvragen vastgelegd en is er een onderzoeksmethodiek opgesteld. Na kortsluiting met het 
bestuur van het HVRR is deze onderzoeksmethodiek uitgewerkt. Er is een enquête gehouden 
onder de leden, en er zijn drie gespreksgroepen gehouden. De resultaten hiervan zijn vervolgens 
gebruikt voor de beantwoording van de eerste vier deelvragen in fase B. Voor de 
overzichtelijkheid zijn die hoofdstukken ook aan dit eindrapport toegevoegd. Fase C voegt 
hieraan toe dat ook de laatste deelvraag en de hoofdvraag zijn beantwoord. Daarnaast bevat dit 
rapport ook aanbevelingen. Hierbij voor het overzicht nogmaals de hoofd- en deelvragen: 
 
Hoofdvraag: 
Wat zijn de verwachtingen van leden van een lidmaatschap bij het Humanistisch Verbond 
Rotterdam – Rijnmond? 
 
Deelvragen: 

1.! Wat vinden leden van de activiteiten georganiseerd door het HVRR? 
2.! Waarom nemen leden wel, al dan niet deel aan de activiteiten? 
3.! Wat zijn de verwachtingen van leden van activiteiten en komt dit overeen met de werkelijkheid? 
4.! Wat vinden leden van de communicatie vanuit het HVRR, ook met betrekking tot activiteiten? 
5.! Hoe kunnen ook niet-leden bereikt worden over activiteiten? 

 
Na terugkoppeling vanuit het HVRR is één deelvraag iets aangepast. Deelvraag 2 richt zich 
hierdoor niet alleen op waarom leden niet deelnemen aan activiteiten, maar ook waarom ze juist 
wel deelnemen. Een tweede wijziging heeft later plaatsgevonden tijdens het beantwoorden van 
de deelvragen. Vraag 3 is nu vraag 4 en vice versa omdat dit de structuur van het rapport ten 
goede komt en de deelvragen daardoor logischer in elkaar over lopen.  
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1.3 Structuur rapport 
In dit rapport wordt eerst een uitleg van de onderzoeksmethodiek gegeven waarin wordt 
ingegaan op hoe de data verzameld is, en hoe deze data verzameling verlopen is. Op basis van de 
verzamelde gegevens uit de enquête wordt  een ledenprofiel opgesteld  welke wordt besproken in 
hoofdstuk 3.  In hoofdstukken 4 t/m 8 worden de deelvragen beantwoord. Hoofdstuk 9 
beantwoordt de hoofdvraag, en hoofdstuk 10 sluit af met een conclusie en enkele aanbevelingen. 
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2. Dataverzameling: Wat is er gebeurd? 
 
2.1 Enquêtes 
Om zoveel mogelijk leden te kunnen bereiken is in fase A besloten om de deelvragen te 
beantwoorden met behulp van, onder andere, een enquête. Deze enquête is in fase A ook 
gepresenteerd, en heeft nadien slechts enkele vorm aanpassingen ondervonden. Om zoveel 
mogelijk leden te bereiken is besloten de enquête op twee manieren te verspreiden onder de 
leden. Allereerst is de enquête per e-mail verspreid, en verstuurd naar alle leden die hun e-
mailadres aan het HVRR hebben gegeven en openstaan voor het ontvangen van e-mails. Van de 
490 leden die deze uitnodiging hebben ontvangen, hebben er 191 gereageerd. Dit is een response 
van 39%, dit is redelijk hoog en toont betrokkenheid van de leden bij het HVRR. 
 
Om de overige leden, waarvan het e-mailadres niet bekend is bij het HVRR, wel te kunnen 
bereiken heeft een deel van hen de enquête per post ontvangen. Van deze leden is een random 
sample genomen en hebben 30 willekeurige leden de enquête ontvangen. Van deze 30 leden 
hebben er 13 de enquête ingevuld teruggestuurd, wat inhoudt dat de enquête per post een 
response rate heeft van 43%. De keuze voor 30 leden is beïnvloed door budgettaire redenen, en 
hierdoor zijn de leden die niet met hun e-mailadres bekend zijn bij het HVRR mogelijk 
ondervertegenwoordigd. Dit is risicovol, omdat er mogelijk een verschil is tussen leden die wel, 
en leden die niet hun e-mailadres opgegeven hebben. Om dit uit te sluiten hebben we de 
antwoorden van de leden die per post gereageerd hebben, en de leden die online de enquête 
ingevuld hebben met elkaar vergeleken. Hieruit is gebleken dat er geen significante verschillen 
zijn tussen de leden die per post geantwoord hebben en de leden die de enquête online ingevuld 
hebben. 
 
Bij de verspreiding van de enquêtes per post heeft SOLVE een fout gemaakt door enquêtes te 
voorzien van te weinig postzegels. SOLVE heeft deze fout zo goed mogelijk proberen op te 
lossen door alle ontvangers een excuusbrief te versturen en uiteraard alle portokosten op zich te 
nemen. 
 
2.2 Groepsgesprekken 
Enquêtes zijn zeer functioneel wanneer de mening van een grote groep mensen gewenst is. Een 
nadeel hiervan is dat het niet de gelegenheid biedt om diep op onderwerpen in te gaan. Om deze 
reden hebben we in fase A besloten om ook groepsgesprekken te houden. We hebben drie 
groepsgesprekken gehouden: 
 
-       22 februari om 15.30, 5 HVRR leden, 2 SOLVE consultants 
-       22 februari om 19.30, 5 HVRR leden, 2 SOLVE consultants 
-       24 februari om 15.30, 3 HVRR leden, 2 SOLVE consultants 
 
Bij alle groepsgesprekken waren twee SOLVE consultants aanwezig, waarvan één het gesprek 
leidde en de ander aantekeningen maakte. Voor de groepsgesprekken zijn willekeurig 36 leden 
telefonisch gecontacteerd door het HVRR. In totaal waren er 16 hiervan in de gelegenheid/bereid 
hieraan mee te werken, waarna nog enkele zich last-minute afgemeld hadden, wat heeft geleid tot 
de hierboven genoemde aanwezigheid. 
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Ten tijde van de groepsgesprekken had de enquête al een behoorlijk aantal reacties. De reacties, 
en dan voornamelijk de open vragen in de enquête hebben bijgedragen aan het bedenken van 
verschillende stellingen om voor te leggen aan de leden tijdens de groepsgesprekken. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

,! Een museumbezoek met een humanistisch thema lijkt me interessant om te bezoeken. 
,! De locaties van de activiteiten van het HVRR zijn goed bereikbaar. 
,! Er moet regelmatiger en overzichtelijker informatie via e-mail met de leden worden gedeeld. 

Deze stellingen werden voornamelijk gebruikt om het gesprek te leiden en het gesprek naar het 
juiste onderwerp te sturen, terwijl de gespreksleider zo min mogelijk aan het woord was. 
 
De belangrijkste opmerkingen en quotes werden tijdens de gespreksgroepen opgeschreven. Na 
de gespreksgroepen zijn deze opmerkingen en quotes gesorteerd op onderwerp zodat deze verder 
in dit rapport gebruikt kunnen worden om de deelvragen te beantwoorden. 
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3. HVRR ledenprofiel 
In dit hoofdstuk wordt een beknopt profiel geschetst van de leden van het HVRR. Het doel 
hiervan is de lezer een objectief beeld te geven van het HVRR en haar leden. Het HVRR telt 
anno 2017 ongeveer 750 leden, waarvan een groot deel nieuw is. Dit is dan ook, zoals eerder 
besproken, deel van de aanleiding van dit onderzoek. In overeenstemming met het HVRR is 
besloten dat een nieuw lid gedefinieerd wordt als; een lid met een lidmaatschap korter dan drie 
jaar. 
 
Zoals figuur 3.1 aangeeft betreft dit meer dan een derde van de respondenten van de enquête. Ter 
vergelijking, leden die tussen 3 en 10 jaar lid zijn, is slechts 22%. Dit geeft aan dat er in de 
afgelopen 3 jaar relatief veel leden zijn 
bijgekomen.  
 
Het andere deel van de aanleiding voor 
het uitvoeren van dit onderzoek is dat de 
deelname aan activiteiten van de leden 
afneemt. Aangezien de data voor dit 
onderzoek op één bepaald moment is 
vergaard en niet over een langere periode 
hebben we hier helaas geen data van. 
Wel geeft ruim 75% van de leden aan 
niet naar een activiteit geweest te zijn in 
het afgelopen half jaar. 

Figuur 3.1: Lengte lidmaatschap leden van het HVRR. Respondenten: 
204. 
 

 

 
Figuur 3.2: Leeftijdsverdeling respondenten van de enquête gehouden door SOLVE vergeleken met de landelijke enquête 
gehouden door Newcomen. Aantal respondenten: 194. 
 
In de enquête en gespreksgroep hebben meerdere leden hun zorgen geuit over de vergrijzing 
binnen de vereniging. Om deze reden hebben we ook de gemiddelde leeftijd van nieuwe leden 
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(korter dan 3 jaar lid) en oude leden (langer dan 3 jaar lid) vergeleken. Nieuwe leden zijn met 
een gemiddelde leeftijd van 57 jaar ongeveer zes jaar jonger dan oude leden. Figuur 3.2 laat zien 
dat vergrijzing inderdaad speelt bij het HVRR, maar dat dit wel kenmerkend is voor het gehele 
HV. Ondanks dat er landelijk gemiddeld meer 65-plusers zijn, heeft het landelijke HV wel een 
iets betere spreiding en dus ook iets meer jonge leden. 
                
De zorgen over vergrijzing worden wel ondersteund door figuur 3.3, welke de antwoorden op de 
stelling: “Ik voel mij betrokken bij het Humanistisch Verbond” weergeeft, met de gemiddelde 
leeftijd per antwoord. Deze grafiek geeft duidelijk aan dat het voornamelijk de oudere leden zijn 
die zich betrokken voelen bij het HVRR. 
 

 
Figuur 3.3: Antwoord op de stelling: “Ik voel me betrokken bij het Humanistisch Verbond” met de gemiddelde leeftijd per 
antwoord. Aantal respondenten: 163. 
 
Een ander verschil tussen deze twee groepen is hoe ze in contact gekomen zijn met het HVRR. 
Een significant groter deel van de jonge leden is in contact gekomen met het HVRR via het 
internet, vergeleken met de oude leden. Dit is overigens niet heel verrassend, aangezien sommige 
oude leden dusdanig lang lid zijn dat in contact komen via het internet niet mogelijk was. 
 
Naast verschillen tussen leden die korter of langer lid zijn, zijn er ook verschillen tussen leden 
die een hogere of lagere leeftijd hebben. De kleine 25% van de leden die wel in het afgelopen 
half jaar naar een activiteit geweest is, is gemiddeld 2 jaar ouder dan de leden fir in het afgelopen 
half jaar niet naar een activiteit zijn geweest. 
 
Een ander, voor dit onderzoek zeer interessant verschil, is de interesse in het soort activiteit. 
Hieruit is gebleken dat jongere leden relatief meer interesse hebben in activiteiten waar ze actief 
kunnen participeren, zoals discussies. Terwijl oudere leden meer interesse hebben in activiteiten 
waarbij ze niet actief hoeven te participeren, zoals een lezing. 
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4. Wat vinden leden van de activiteiten georganiseerd 
door het HVRR? 
De eerste deelvraag die beantwoord wordt, is de deelvraag betreffende de mening van de leden 
over de activiteiten van het HVRR. Het antwoord op deze deelvraag is opgesplitst in de interesse 
in de activiteiten en de interesse in de thema’s. 
 
4.1 Activiteiten 
In de enquête kregen de leden de opdracht om de meest voorkomende activiteiten van het HV te 
rangschikken van plaats 1 t/m 8. In de enquête was 1 het beste, maar voor overzichtelijkheid 
hebben we het nu omgedraaid. Dit houdt in dat hoe hoger een activiteit scoort, hoe meer gewild 
deze is ten opzichte van andere activiteiten . In het onderstaande figuur staan de gemiddelde 
uitkomsten van de enquête. Uit het figuur blijkt dat de lezing, met een gemiddelde plaats van 5.6 
van de 8, het populairst is en de zondagochtend bijeenkomst samen met de regionale bijeenkomst 
als minder aantrekkelijk worden beschouwd ten opzichte van de andere activiteiten. 
 

 
Figuur 4.1: Gemiddelde score activiteiten, waarbij een hogere score aangeeft dat deze activiteit voorkeur heeft ten opzichte van 
andere activiteiten. Aantal respondenten: 128. 
 
Naast de populairste en minst populaire activiteit bestaat er ook een grote middenmoot van 
activiteiten die gemiddeld scoren. In deze groep vallen de introductiecursus, de gespreksgroep, 
het humanistisch café en de publieksbijeenkomst. Om specifiekere uitspraken te kunnen doen 
over de voorkeuren van de leden zijn in figuur 4.2 (zie bijlage) de resultaten van de 
rangschikking, uitgevoerd door de leden, op andere wijze weergegeven. 
 
In deze verdeling is de middenmoot weer terug te zien in het zwaartepunt van plaats 3 t/m 6.  Het 
feit dat de zondagochtend bijeenkomst gemiddeld het laagst scoort, is te zien aan de piek van 
plaats 8 voor deze activiteit, deze bijeenkomst is van alle activiteiten het vaakst op de achtste 
plaats gezet door de leden. 
 

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Zondagochtendbijeenkomst

Regionale"bijeenkomst

Publieksbijeenkomst

Humanistisch"Café

Gespreksgroep

Introductiecursus"Humanisme

Filmgroep

Lezing

Gemiddelde"score"activiteiten



!

!|!!
!

15!

Een mogelijke reden hiervoor is het tijdstip van de zondagochtend bijeenkomst. De mening van 
één van de participanten uit een gespreksgroep maar die vaker onder de leden terugkwam, was 
het volgende: 
 
“Tijdstip vind ik niet fijn. Zondagochtend om 10 uur vind ik veel te vroeg. Maar ik doe het wel 
hoor, als het nou om 14 uur begon, prima!” (Participant gespreksgroep) 
 
Naast bovenstaande mening die door meerdere leden gedeeld werd, gaf één participant van een 
gespreksgroep ook aan dat op zondagochtend vaak alleen de vaste kern aanwezig is, dit speelt 
ook mee in de keuze om de activiteit niet te bezoeken: 
 
“Geen zin om op zondagochtend dat half uur te fietsen. Als het voller bezocht zou worden, zou ik 
misschien eerder komen. Eigenlijk zitten we dan ook weer met dezelfde mensen als met het 
humanistisch café, hoef ik niet nog een keer voor te komen.” (Participant gespreksgroep) 
 
Wat ten slotte opvalt, is dat er een duidelijke verdeeldheid is van interesse in de 
introductiecursus. Deze is vaak op de eerste en vaak op de laatste plaats geplaatst. Deze 
verdeling heeft mogelijk te maken met de lengte van het lidmaatschap en het reeds hebben 
bijgewoond van de introductiecursus. 
 

 
Grafiek 4.3: Populariteit van de activiteiten gedifferentieerd op leeftijdsgroep. Aantal respondenten: 128. 
 
Om de uitspraken over de voorkeur van leden nog specifieker te maken is in de bovenstaande 
tabel de populariteit van activiteiten weergegeven per leeftijdsgroep. Uit de grafiek blijkt dat de 
introductiecursus Humanisme het voornamelijk goed doet bij de respondenten jonger dan 60 
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jaar, en gemiddeld op de 6e plaats wordt gezet. Terwijl de respondenten ouder dan 60 jaar de 
introductiecursus een stuk slechter waarderen, en deze gemiddeld op plaats 4,2 van de 8 staat. 
 
 
4.2 Thema’s 
 

 
Figuur 4.4: verdeling interesse per thema. Gemiddeld aantal respondenten: 154 
 
In grafiek 4.4 is een globaal overzicht gemaakt van de interesse per onderwerp. Over het 
algemeen worden alle onderwerpen interessant gevonden. Alleen het thema ‘religie’ scoort iets 
hoger op oninteressant. De thema’s die het meest interessant worden gevonden, zijn ‘vrijheid van 
meningsuiting’ en ‘mensenrechten’ 
 
Wat in de gespreksgroepen verder nog naar voren kwam, is dat men graag meer actuele thema’s 
ziet. Een quote: 
 
“Ik mis een beetje de actualiteit; er werd bijvoorbeeld niks aan de verkiezingen gedaan”. 
(Participant gespreksgroep) 
 
4.3 Conclusie 
 
Er kan geconcludeerd worden uit de enquête dat de zondagochtend bijeenkomst het minst in de 
smaak valt bij leden, de quotes uit de gespreksgroepen geven hier enkele redenen ter voorbeeld 
voor. Lezingen zijn in deze enquête naar voren gekomen als meest populair. Qua thema’s lijkt er 
over het algemeen een hoge tevredenheid te zijn. De thema’s ‘vrijheid van meningsuiting’ en 
‘mensenrechten’ scoren het hoogst op interesse en het thema religie wordt minder interessant 
gevonden. 
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5. Waarom nemen leden geen deel aan de activiteiten? 
En waarom juist wel? 
 
Nu bekend is welke activiteiten de leden aanspreken, kan er gekeken worden naar de factoren die 
bepalend zijn voor de opkomst van leden bij activiteiten. In dit stuk zal antwoord gegeven 
worden op de vraag waarom leden wel, al dan niet naar een activiteit komen. 
 
5.1 Factoren afwezigheid 
Doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat leden beweegt om deel te nemen aan 
activiteiten. Figuur 5.1 laat zien welke factoren ervoor zorgen dat leden niet op activiteiten 
aanwezig zijn. 
 

 
Figuur 5.1: Redenen waarom leden niet naar activiteiten komen, meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaal niet gelijk 
is aan 100%. Aantal respondenten: 157. 
 
De voornaamste reden dat leden niet deelnemen aan activiteiten is omdat het hen niet uitkomt 
met werk of andere bezigheden. Deze reden geldt voor ruim 61% van de respondenten die niet 
komen. Voor deze groep is tijdsgebrek een belangrijke factor. 
 
Een andere belangrijke reden is dat men geen behoefte heeft aan het deelnemen aan activiteiten. 
Een deel van de leden geeft aan dat zij het Humanistisch Verbond graag steunen, maar niet de 
behoefte voelt om actief lid te zijn binnen de organisatie. 
 
“Lid geworden omdat ik vind dat de organisatie ondersteuning verdiend. Bekend met de 
bijeenkomsten die er zijn maar niet aanwezig geweest. Voor de rest maak ik gewoon mijn 
lidmaatschapsgeld over.” (Participant gespreksgroep) 
 
Voor veel seniorenleden speelt de locatie en fysieke gezondheid een rol. Deze leden kost het 
meer moeite om het Humanistisch Verbond te bereiken en moeten daardoor vaker (ongewild) 
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een activiteit afzeggen. Een quote die in soortgelijke vorm vaker terug kwam in de online 
enquête en de enquête per post: 
 
“Wegens hogere leeftijd ben ik niet in staat om nog ver te reizen; de bijeenkomsten zijn bij mij te 
ver uit de buurt” (Respondent online enquête). 
 
De categorie ‘Anders’ gaf twee duidelijke redenen aan die ervoor zorgen dat leden vaker 
thuisblijven. De eerste is omdat het onderwerp leden niet altijd aanspreekt. De tweede is dat men 
moeite heeft met het imago van het HV. De vaste kern kan erg gesloten overkomen op 
nieuwkomers en dit is een van de redenen dat nieuwe leden niet met regelmaat naar activiteiten 
gaan. Dit wordt verder toegelicht in deel ‘6.4 Organisatie van activiteiten’. Daarnaast wordt er 
een groot leeftijdsverschil ervaren door (in leeftijd) jongere leden waardoor zij de aansluiting 
missen met de groep. Uiteraard is deze bevinding niet op één reactie gebaseerd, maar zagen wij 
dit vaker terugkomen in de online enquête en hoorden wij het ook meerdere malen tijdens de 
gespreksgroepen. Een voorbeeld van zo’n toelichting:  
 
“Ik ervaar het leeftijdsverschil van mijzelf met veel andere leden als te groot.  Het zou leuk zijn 
als er ook activiteiten zouden zijn voor leden met kleine kinderen, die dan ook leuk zijn voor de 
kinderen. Ik vind de activiteiten nu ook voor mezelf vaak veel te theoretisch.” (Respondent online 
enquête) 
 
5.2 Factoren aanwezigheid 
Naast de factoren die ervoor zorgen dat leden niet naar activiteiten komen is het ook van belang 
dat bekend is waarom leden juist wél naar activiteiten gaan. De onderstaande figuur 5.2 geeft 
daar meer informatie over. 
 

 
Figuur 5.2: Redenen waarom leden wel naar activiteiten komen, meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaal niet gelijk is 
aan 100%. Aantal respondenten: 164. 
 
De grootste groep, 36,59%, geeft aan dat het thema van de activiteit de belangrijkste factor voor 
deelname aan een activiteit is. Deze uitkomst is in lijn met de bevindingen van de factoren 
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waarom leden niet deelnemen aan activiteiten. Ook de soort activiteit speelt een rol in de 
afweging. Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, is de ene activiteit populairder dan de andere. 
Verder wordt het in contact komen met andere humanisten en het voeren van discussies ook 
relatief belangrijk gevonden. Andere reacties die uit de enquête kwamen, zijn “de horizon te 
verbreden”, “zich te laten inspireren” of “samen zijn met mensen die nadenken over het mens 
zijn”. 
 
5.3 Conclusie 
Wat uiteindelijk de grootste factor is die ervoor zorgt dat de opkomst bij activiteiten niet 
overeenkomt met het aantal leden van de organisatie, is de reden waarom men lid is geworden. 
Veel leden zijn lid geworden om het humanisme te steunen en hebben geen behoefte om mee te 
doen aan de activiteiten die het HVRR organiseert. Een andere factor is dat het moment voor 
leden niet uitkomt doordat ze druk zijn met andere activiteiten. Waarom leden wél naar 
activiteiten komen verschilt per type activiteit en het thema dat tijdens die activiteit op het 
programma staat. 
 
 
  



!

!|!!
!

20!

6. Wat zijn de verwachtingen van leden van activiteiten 
en komt dit overeen met het werkelijke aanbod van 
activiteiten? 
In voorgaande delen van het rapport is onder andere aangegeven wat leden van de huidige 
activiteiten vinden en wat de redenen zijn waarom veel van hen niet aan de activiteiten 
deelnemen. In dit deel worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die betrekking hebben op 
wat leden nu eigenlijk verwachten van allereerst het lidmaatschap zelf en vervolgens van de 
soort activiteiten en bijbehorende thema’s. Het uitgangspunt hierbij was het kijken naar wat 
leden voor soort/type activiteiten verwachten wanneer zij aan het humanisme en het 
Humanistisch Verbond an sich denken.  
 
6.1 Reden voor lidmaatschap 
De reden voor het aangaan van een lidmaatschap bij het HVRR is onder de leden divers. Wat uit 
de resultaten van de enquête sterk naar voren komt, is dat de meeste leden een lidmaatschap 
hebben afgesloten omdat zij het Humanistisch Verbond willen steunen. In figuur 6.1 is te zien 
dat 66% van de respondenten dit heeft opgegeven als voornaamste reden. Daarnaast is het willen 
uitbreiden van kennis van het humanisme met 29% de tweede voornaamste reden om een 
lidmaatschap af te sluiten. Wat verder opvalt, is dat met 13% het willen behoren tot een 
gemeenschap relatief gezien niet belangrijk is voor de leden. Hierbij moet kenbaar worden 
gemaakt dat de respondenten meerdere antwoorden hebben kunnen aangeven. Vandaar dat het 
totale percentage van de reden voor het lidmaatschap optelt tot een percentage boven de 100%. 
Hierdoor kan het zijn dat een respondent bijvoorbeeld aangeeft lid geworden te zijn om zijn/haar 
kennis te verbreden, maar tegelijkertijd ook het Humanistisch Verbond wil steunen. 
 
Binnen de gespreksgroepen en in de ‘vrije ruimte’ in de enquête komen twee soorten reacties 
sterk naar voren die bepaalden waarom leden een lidmaatschap bij het HVRR hadden afgesloten. 
Allereerst ook weer het willen ondersteunen van het humanistisch gedachtegoed, wat helder 
toegelicht werd door één van de participanten in een gespreksgroep: 
 
“Ik ben lid geworden omdat ik vind dat de organisatie ondersteuning verdiend. Ik ben bekend 
met de bijeenkomsten die er zijn maar ik ben er nooit geweest. Voor de rest maak ik gewoon mijn 
lidmaatschapsgeld over.” (Participant gespreksgroep) 
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Figuur 6.1: Redenen van lidmaatschap, meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal niet gelijk is aan 100%, totaal 
aantal respondenten: 188. 
 
Daarnaast werd ook duidelijk dat het niet meer behoren tot een geloof, maar wel bij een 
organisatie willen horen een reden was om lid te worden van het humanistisch verbond: 
 
“Voor mij was het een wisseling van het niet-aansluiten bij andere organisaties/religies en het 
niet meer geloven en dat vervangen door het humanisme door niet ‘niks’ te zijn.” (Participant 
gespreksgroep) 
 
“Ik botste met mijn ouders die vrij gelovig waren. Van daaruit heb ik een organisatie gezocht die 
ander geluid maakt dan geloof.” (Participant gespreksgroep) 
 
Ook veel participanten van de enquête gaven deze reden, zoals de volgende:  
 
“Ongelovigen hun stem moeten laten horen en duidelijk moeten maken dat je er ook zonder 
geloof een moraal op na kunt houden.” (Respondent online enquête) 
 
6.2 Welk soort activiteiten leden graag aan zouden willen deelnemen 
Allereerst is in de enquête een ietwat provocerende vraag gesteld waarin een aantal suggesties 
voor ander soort activiteiten werden gedaan. Hiermee werd getracht te meten of de leden van het 
HVRR interesse hebben in activiteiten die vrij weinig te doen hebben met het humanistische 
gedachtegoed. In figuur 6.2 is de vraag met bijbehorende antwoordmogelijkheden te zien. Bijna 
44% van de respondenten geeft aan geen behoefte aan dit soort activiteiten te hebben. Daarnaast 
is de interesse voor een museumbezoek met 40% en de boekenclub met 32% tamelijk hoog. 
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Een bepaalde reactie die een aantal keer terugkwam met betrekking tot deze vraag, was dat dit 
soort activiteiten niet is waar het lid naar op zoek is bij het HVRR. Een voorbeeld van zo’n soort 
reactie is: 
 
“Dit lijken mij meer gezelligheidsactiviteiten. Het gaat mij meer om kennis, verdieping en 
gezelligheid.” (Respondent online enquête) 
 

 
Figuur 6.2: interesse in mogelijke activiteiten, meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaal niet gelijk is aan 100%. 
Aantal respondenten: 150. 
 
Tijdens de gespreksgroepen is dieper ingegaan op het vormgeven van eventuele nieuwe 
activiteiten die leden graag zouden willen zien bij het HVRR. Hierbij waren het museumbezoek, 
de wandeling en de boekenclub terugkerende activiteiten die met enthousiasme werden 
besproken door de leden. Voorwaarde van de meeste leden was wel dat hier dan ook een 
humanistische visie in naar voren zou moeten komen, hoewel zij ook aangeven moeite te hebben 
dat vorm te geven, zoals in de gespreksgroepen naar voren kwam:   
 
“Er is veel interesse in museumbezoeken met een humanistische visie, men vindt het lastig omdat 
het humanisme te definiëren en aan te passen op een museumbezoek.” (Gespreksgroep 
waarneming) 
 
Een activiteit die vaak terugkeerde als suggestie in de ‘vrije ruimte’ bij de enquête en ook tijdens 
de gespreksgroepen vaak terugkwam, is de discussiegroep. Veel leden geven aan dit te missen in 
het huidige aanbod van het HVRR. 
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“Discussieavonden (meer ruimte voor discussie). Bijvoorbeeld cursussen met discussie 
mogelijkheid: grondslagen van het humanisme, humanistische stromingen. “ (Respondent online 
enquête) 
 
Met name de relatief gezien jongere leden vonden dat de mogelijkheid tot discussiëren over met 
name actuele thema’s ontbreekt. Zoals het volgende jonge lid aangeeft: 
 
“Discussies over politiek of maatschappelijk relevante thema’s zijn dan nog interessanter omdat 
je niet zomaar onderbouwde meningen vindt over één iets.” (Participant gespreksgroep) 
 
Een aanvulling van een andere participant van deze gespreksgroep hierop was:   
 
“[...]Het is dan interessant hoe andere mensen hiertegen aankijken. Dat zie je vooral in de 
cursussen terug die ik gevolgd heb want daar wordt dat in opgebouwd.” (Participant 
gespreksgroep) 
 
Hoewel het in eerste instantie overkomt alsof het niet voeren van discussies een groot gemis is 
bij de leden van het HVRR komt ook naar voren dat er bij een deel van de leden geen behoefte is 
aan deze vorm van activiteit. Zo hadden met name de oudere leden tijdens de gespreksgroepen 
niet zo’n grote behoefte aan het voeren van discussies. Een respondent van de online enquête 
verwoordde dit als volgt: 
 
“Ik kom niet zozeer voor de “discussie” als wel voor het “gesprek”. Wat mij aanspreekt in/bij 
het Humanistisch Verbond is dat de nadruk eerder op het gesprek ligt, dan op de discussie. 
Anders gezegd: “discussie” volgt meestal na/bij onenigheid, waarbij het bij het “gesprek” gaat 
om informeren en geïnformeerd worden.” (Respondent online enquête) 
 
6.3 Verwachtingen van de thema’s van de activiteiten 
In deel ‘4.2 Thema’s’ van dit rapport is besproken dat bepaalde thema’s grotere interesse wekken 
van leden dan andere. Zo werden onder andere thema’s als ‘vrijheid van meningsuiting’, 
‘waardig levenseinde’ en ‘mensenrechten’ vaak als zeer interessant bevonden. Verder bleek dat 
er een groot verschil bestaat in thema voorkeuren tussen verschillende leeftijdscategorieën. 
Onder de jongere leden was het thema ‘seksuele rechten en diversiteit’ erg populair en onder de 
oudere ledengroep het thema ‘Levenswijs (goed ouder worden)’. 
 
Tijdens de gespreksgroepen en in de ‘vrije ruimte’ van de enquêtes zijn ook de thema’s 
besproken, met name vanuit de vraag wat de leden verwachten aan thema’s wanneer zij aan het 
humanistisch verbond denken. Wat veel leden aangeven, is dat ze het thema ‘religie’ te vaak aan 
bod vinden komen. 
 
“Ik vind de activiteiten vaak 'religieus' getint rondom thema's als zingeving enzo. Ik heb meer 
belangstelling voor dagelijkse thema's als (multicultureel) samenleven, diversiteit en 
uitwisseling.” (Respondent online enquête) 
 
“Veel heeft met religie te maken en dat hoeft van mij niet.” (Participant gespreksgroep) 
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De brug werd door menig lid geslagen om de religieuze thema’s los te laten en meer nadruk te 
leggen op sociaal-maatschappelijke thema’s. 
 
“Het ondersteunen van mensen die zich niet verbonden voelen aan de kerk en een sociaal 
netwerk creëren en dan van daaruit maatschappelijk relevante thema’s zouden interessant zijn.” 
(Respondent online enquête) 
 
Deze sociaal-maatschappelijke thema’s kwamen in allerlei vormen voorbij. Zo gaven sommige 
leden aan dat de levensbeschouwelijke literatuur voor hen belangrijk is, anderen zeiden de 
inclusieve maatschappij en ook onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kwam vaker terug. 
Een punt waar vooral in de gespreksgroepen alle leden het over eens waren, was dat actuele 
thema’s vaker aan bod zouden moeten komen. 
 
“Meer filosofie; levensbeschouwelijke literatuur, humanistische wetenschappers, 
maatschappelijke dienstverlening en verantwoord ondernemen.” (Respondent online enquête) 
 
“Sociaal-maatschappelijke onderwerpen betreffende bereikbaarheid alle vormen van onderwijs; 
de verbetering daarvan; de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek; wetgeving met betrekking 
tot waardig levenseinde zonder tussenkomst of andersoortige voorwaarden.” (Respondent online 
enquête) 
 
Een punt waarop leden een zeer wisselende mening hebben over of het bij het humanisme 
past/hoort of niet is het thema ‘politiek’. Waar het voor een aantal leden ook met name vanuit 
persoonlijke interesse is dat ze het meer bij het HVRR besproken zouden willen zien worden, is 
het voor anderen ook een kritiekpunt op het Humanistisch Verbond: 
 
“Minder activisme! Ik krijg tegenwoordig het gevoel dat het HV een duidelijke politieke kleur 
aan het aannemen is. Het HV zou meer een plek moeten zijn voor iedere humanist, ook voor de 
wat minder politiek correcte.” (Respondent online enquête) 
 
Wat de mening van leden daartegenover veelal is, is dat de politiek zelf geen punt van 
discussie/thema zou moeten zijn, maar wel meer de actuele maatschappelijke thema’s die in de 
politiek aan bod komen. 
 
“Thema’s die relevant maatschappelijk zijn, en ook discussies over thema’s van de politiek, maar 
niet de politiek erbij betrekken.” (Participant gespreksgroep) 
 
“Thema’s die relevant maatschappelijk zijn, en ook discussies over thema’s van de politiek, maar 
niet de politiek erbij betrekken.” (Waarneming gespreksgroep) 
 
6.4 Organisatie van activiteiten 
Wat niet bij veel leden naar voren kwam, maar wat wel een punt van aandacht is en een 
belangrijk punt waar gemakkelijk op verbeterd kan worden, is dat leden die voor het eerst een 
activiteit bezoeken, verwachten ontvangen te worden door óf de voorzitter, óf iemand anders. Zo 
hebben meerdere respondenten van de online enquête aangegeven tegen het probleem aan te zijn 
gelopen dat er een vaste kern leden naar de activiteiten komt en dat leden die niet eerder bij 
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activiteiten zijn geweest niet worden ontvangen.  Ook in de gespreksgroep waren er twee leden 
die zo’n recente ervaring deelden:  
 
“Het is lastig binnenkomen binnen de vaste kern bij activiteiten, niemand stelt nieuwe mensen 
voor. Mensen zitten in hun eigen groepje. Er is een kern en daar kom je moeilijk binnen. De 
voorzitter zou mensen moeten introduceren bij de activiteiten. Twee mensen hebben een 
dergelijke ervaring gehad, waarvan 1 iemand tweemaal.” (Waarneming gespreksgroep) 
 
6.5  Conclusie 
In deel ‘4.1 Activiteiten’ werden de huidige activiteiten van het HVRR al op een rij gezet en de 
thema’s die veelal aan bod komen in de huidige activiteiten. Hieruit kwam naar voren dat de 
meeste leden interesse hebben in lezingen en dat er uiteenlopende meningen zijn over welke 
thema’s men interesseert. Waar vervolgens naar gekeken is, is wat HVRR leden voor soort type 
activiteiten verwachten wanneer zij aan het humanisme en het Humanistisch Verbond an sich 
denken. Hierbij kwam allereerst naar voren dat de meeste leden bij het HV kennis willen opdoen 
en verdieping zoeken. Een grote groep HV leden, met name de jongere leden, gaven aan dat het 
voeren van discussies volgens hen bij het humanisme past en dat ze dat nu niet terugzien in het 
huidige aanbod. Verder werd vaak aangegeven dat religie als thema een te grote rol speelt in het 
huidige aanbod en dat de nadruk op sociaal-maatschappelijke thema’s beter past bij het HV. 
Hierbij alleen geen politieke kleur aannemen, maar de actuele politieke thema’s bespreken en 
daarover kennis uitwisselen. 
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7. Wat vinden leden van de communicatie vanuit het 
HVRR, ook met betrekking tot activiteiten? 
 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de resultaten uit de enquête en de gespreksgroepen 
uitgelegd wat de leden vinden van de communicatie vanuit het HVRR. Allereerst worden de 
huidige communicatievormen van het HVRR besproken. Daarna wordt per communicatiemiddel 
de opinie van de leden besproken. Als laatst worden enkele suggesties die naar voren kwamen bij 
de enquête en tijdens de gespreksgroepen behandeld. 
 
7.1 Huidige communicatievormen HVRR 
Het HVRR hanteert verschillende communicatievormen, waaronder: 

,! E,mail.!Hierbij!worden!alleen!e,mails!gestuurd!naar!leden!die!een!e,mailadres!hebben!en/of!een!
e,mail!willen!ontvangen;!

,! Het!gele!boekje;!
,! Facebook;!
,! Website;!
,! Nieuwsbrief;!
,! Telefonisch!contact.!

 
7.2 Opinie leden over HVRR communicatie 
Uit de enquêtes blijkt dat grofweg 70% van de respondenten tevreden is met de manier waarop er 
vanuit het HVRR gecommuniceerd wordt. Dit wordt bevestigd door de antwoorden in de ‘vrije 
ruimte’ van de enquête waar naar de mening van de respondent over de communicatie vanuit het 
HVRR gevraagd werd. Zo zeiden respondenten: 
 
“Ik vind het wel goed” (Respondent online enquête) 
 
“Is voldoende” (Respondent online enquête) 
 
“Momenteel heb ik geen verbeteringsvoorstellen Loopt goed” (Respondent online enquête) 
 
“Is prima” (Respondent online enquête) 
 
“Die is okay” (Respondent online enquête) 
 
Meer dan 70% van de respondenten vindt de communicatie frequentie goed. Hieronder zullen 
per communicatievorm de resultaten besproken worden. 
 
7.2.1 E-mail 
Uit de enquête blijkt dat ruim 80% van de respondenten op de hoogte gehouden wil worden via 
e-mail. Dit wordt bevestigd door de verschillende gespreksgroepen en de antwoorden in de ‘vrije 
ruimte’ van de enquête. Hier wordt in totaal 16 keer verwezen naar het gebruik van e-mail als 
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communicatiemiddel. Een aantal voorbeelden van een verwijzing naar het gebruik van e-mail als 
communicatiemiddel zijn de volgende: 
 
“Meer via e-mail/website.” (Respondent online enquête) 
 
“Vaker mailen.” (Respondent online enquête) 
 
“Meer via internet, e-mail of whatsapp bijvoorbeeld.” (Respondent online enquête) 
 
7.2.2 Het gele boekje 
Uit de enquête blijkt dat rond de 50% van de respondenten een behoefte heeft om het gele boekje 
thuisgestuurd te krijgen. Iets boven de 55% van de respondenten geeft aan regelmatig in het gele 
boekje te kijken om op de hoogte te blijven van activiteiten. Wel wordt er in de gespreksgroepen 
aangegeven dat het gele boekje is verouderd: 
 
“Het gele boekje is inderdaad verouderd.” (Participant gespreksgroep) 
 
“Boekje 'updaten' qua vormgeving.” (Participant gespreksgroep) 
 
“Het gele boekje is leuk, maar oogt wat ouderwets. Mail zou ook prima kunnen. Ook zou het 
helpen wanneer ik door de lokale afdeling gewezen wordt op landelijke activiteiten (om daar met 
meer mensen uit de regio naar toe te gaan) of activiteiten van andere clubs in de regio, maar 
dan met een humanistisch tintje (denk aan debat in Armenius)” 
 
Een aantal van de deelnemers van de gespreksgroepen geeft aan dat het gele boekje niet meer 
hoeft: 
 
“Geen geel boekje meer, alles via email en facebook.” (Participant gespreksgroep) 
 
“Gele boekje hoeft van mij niet. Liever digitaal via mailing of nieuwsbrief.” (Participant 
gespreksgroep) 
 
Een terugkerende reactie van verschillende deelnemers die vinden dat het gele boekje moet 
blijven was beknopt gezegd: 
 
“Blad houden.” (Respondent online enquête) 
 
Een observatie die wij zelf als projectteam ook hebben gedaan en die wij ook terug zagen komen 
in de online enquête was dat de inhoud van het boekje wat onoverzichtelijk is. Zo staan bij het 
overzicht van de activiteiten alleen de data en niet het tijdstip: 
 
“Op het rooster in het midden van het gele boekje kan je niet zien op wat voor tijden de 
activiteiten zijn, alleen welke dagen.” (Respondent online enquête) 
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7.2.3 Facebook 
Op dit moment wordt Facebook maar deels gebruikt door het HVRR. Nog geen 20% van de 
respondenten uit de enquête geeft aan graag de ontwikkelingen van het HVRR te volgen via 
Facebook. 60% van de respondenten geeft aan de ontwikkelingen van het HVRR niet graag te 
willen volgen via Facebook. Uit de gespreksgroepen blijkt vooral dat het inzetten van Facebook 
bedoeld kan zijn om een jonger publiek aan te trekken: 
 
“Verjonging door meer lidmaatschap en minder activiteiten. Onder andere investeren in 
informatieve video’s op YouTube in plaats van activiteiten.” (Participant gespreksgroep) 
 
“Allen voorstander van gebruik van Social Media om een jonger publiek te bereiken. Twitter 
past wat minder bij HV, terwijl Facebook wat meer zou passen omdat daar wat genuanceerdere 
berichten geplaatst kunnen worden. Zeker voor het voortbestaan van het HV is dat erg 
belangrijk.” (Participant gespreksgroep) 
 
“Een nieuwsbrief kan je wel versturen. Evenementen moet je met Facebook doen, en daar 
organiseren mensen dat. 
-       Pushen van HV evenementen dat werkt als een tierelier. 
-       Optimaler gebruik van Facebook” (Participant gespreksgroep) 
 
7.2.4 Website 
Op de website staat informatie over het bestuur van het HVRR en de (vaste) activiteiten. Uit de 
‘vrije ruimte’ van de enquête komt naar voren dat sommige respondenten vinden dat er meer via 
de website gecommuniceerd mag worden: 
 
“Meer via e-mail/website.” (Respondent online enquête) 
 
“Website met columns & reageermogelijkheid - Uitgebreidere nieuwsbrief en vooral de website 
meer uitbreiden” (Respondent online enquête) 
 
7.2.5 Nieuwsbrief 
Een respondent heeft bij de enquête als feedback gegeven dat een digitale nieuwsbrief handig 
zou zijn: 
 
“Digitale nieuwsbrief.” (Respondent online enquête) 
 
“Nieuwsbrief per mail” (Respondent online enquête) 
 
“Vaker mailen”(Respondent online enquête) 
 
“Professionaliseren: hogere frequentie, meer via mail, betere vormgeving, meer beeld, 
interactie”(Respondent online enquête) 
 
7.2.6 Telefonisch contact 
Uit de gespreksgroepen en de ‘vrije ruimte’ van de enquête blijkt dat sommige respondenten 
telefonisch contact goed vinden om leden te vragen voor deelname: 
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“Telefonisch oproepen of mensen mee te willen doen.” (Respondent online enquête) 
 
“Ik vind het ook heel goed om mensen te bellen.” (Respondent online enquête) 
 
“Bel acties.” (Respondent online enquête) 
 

 
Figuur 7.1: Meningen omtrent communicatie vanuit HVRR. Gemiddeld aantal respondenten: 160. 
 
7.3 Communicatie suggesties 
Wat naar voren kwam bij de gespreksgroepen en de ‘vrije ruimte’ van de enquête, was dat 
sommige leden graag een update of een herinnering van een evenement via de mail zouden 
willen ontvangen: 
 
“Goede website, frisse mailupdate, het gele boekje kan echt niet meer.” (Participant 
gespreksgroep) 
 
Daarnaast wordt Facebook als een middel gezien om jongere mensen aan te trekken. Ook de lay-
out van het gele boekje mag worden vernieuwd: 
 

0% 20% 40% 60%

Ik"ben"tevreden"met"de"manier"waarop"informatie"

gecommuniceerd"wordt

Ik"ben"tevreden"met"de"frequentie"waarmee"het"

Humanistisch"Verbond"mij"informeert

Ik"bekijk"het"gele"boekje"regelmatig"om"op"de"hoogte"

te"blijven"van"activiteiten

Ik"heb"er"geen"behoefte"aan"om"het"gele"boekje"in"

papier"thuis"te"krijgen

Ik"word"graag"op"de"hoogte"gehouden"van"activiteiten""

via"e2mail

Ik"volg"graag"de"ontwikkelingen"van"het"Humanistisch"

Verbond"via"Facebook

Leden"over"de"communicatie"vanuit"het"HVRR

Weet!niet/!n.v.t. Volledig!oneens Oneens Neutraal Eens Volledig!eens
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“Gele boekje niet verouderd, weinig stemmen voor het gele boekje alléén via internet te delen. 
Graag zouden ze wel ook het gele boekje via internet willen verkrijgen. Wel een licht gedateerd 
lay-out.” (Waarneming gespreksgroep) 
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8. Hoe kunnen ook niet-leden bereikt worden over 
activiteiten?  
 
Zoals eerder toegelicht wil het HVRR graag weten hoe de deelname aan activiteiten 
georganiseerd door het HVRR vergroot kan worden. Hiervoor is in eerste instantie gekeken naar 
wat de meningen en verwachtingen zijn van de bestaande leden omtrent de activiteiten en de 
communicatie. Om nog een stap verder te gaan is de vraag gesteld hoe ook niet-leden bereikt 
kunnen worden en of hier ook voorbeelden van andere verenigingen van zijn die er in slagen op 
een succesvolle manier niet-leden te bereiken en te activeren. Hoe kan het netwerk van het 
HVRR uitgebreid worden waardoor ook niet-leden van het bestaan van het HVRR en de 
activiteiten af komen te weten? 
 
Voormalig verenigingsprofessional Theo Jonkergrouw (2013) heeft een boekwerk aan artikelen 
geschreven over het goed besturen van verenigingen, met daarin extra aandacht voor het 
veelvoorkomende probleem binnen verenigingen: het aantrekken van nieuwe leden. In dit 
hoofdstuk worden een aantal aanbevelingen gegeven waarmee niet-leden makkelijker bereikt 
kunnen worden en geactiveerd kunnen worden om eens bij een activiteit van het HVRR langs te 
gaan. De aanbevelingen zijn veelal gebaseerd op de informatie verkregen uit het boek van 
Jonkergrouw (2013) waarin het probleem van vergrijzing bij verenigingen wordt aangekaart. 
Hierin geeft Jonkergrouw (2013) aan dat steeds minder leden activiteiten  zoals reisjes, borrels, 
etcetera bijwonen, maar nog wel lid zijn. Hij snijdt hiermee een herkenbaar punt voor het HVRR 
aan: ‘Onzichtbare, niet-participerende leden zijn de ex-leden van de (nabije) toekomst’. Het is 
een continuïteitsvraag die zich bij veel andere verenigingen ook al vele jaren voordoet, erg taai is 
en steeds nijpender wordt. Maar wat doe je hier als vereniging aan?  
 
8.1 Tip 1: Duidelijke communicatie 
Om niet-leden aan te trekken voor activiteiten van het HVRR moet de drempel om de activiteit te 
bezoeken verlaagd worden. Zorg ervoor dat de informatie die je naar buiten toe verspreid 
duidelijk is. Mensen zijn huiverig voor het onbekende en wanneer men weet waar hij/zij aan toe 
is zal er minder reden zijn om de stap niet te zetten. Verbeteringen qua communicatie wat betreft 
de activiteiten om deze drempel te verlagen zijn: 
 

,! Duidelijke!uitleg!over!wat!de!activiteit! inhoudt;!wat!kunnen!de!mensen!verwachten,!wat!is!het!
thema,!zullen!zij!veelal!luisteren!of!ook!zelf!meedoen!aan!het!gesprek.!

,! De! exacte! locatie;! schrijf! niet! alleen! het! adres! uit,!maar! ook! de! naam! van! het! gebouw! en! in!
welke!zaal!het!plaatsvindt,!zodat!nieuwe!bezoekers!zeker!weten!dat!ze!het!zullen!vinden!en!niet!
hoeven!te!zoeken.!

,! Aangeven!dat!nieuwe!leden,!niet,leden!en!geïnteresseerden!van!harte!welkom!zijn;!dat!zij!zullen!
worden!ontvangen!bij!binnenkomst.!

 
Met name het laatste punt is van groot belang. Geef in alle persberichten voor activiteiten aan dat 
niet-leden en geïnteresseerden van harte welkom zijn. Of dat nu in het gele boekje is, per e-mail 
of mond-tot-mond. Ook leden moeten dit weten, want van hun netwerk moet je het met name 
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hebben. Laat leden niet alleen weten dat zij familie, vrienden en kennissen mee mogen nemen, 
maar vraag het hen zelfs op een vrijblijvende toon dat te doen. Ten slotte is dat de 
gemakkelijkste manier om niet-leden naar de activiteiten te krijgen. 
 
Hiervoor is het van belang dat ook de leden goed weten wat het HVRR nu precies doet en waar 
het voor staat. Jonkergrouw (2013) geeft hierin aan dat als een vereniging niet goed en helder 
kan communiceren waartoe zij op aarde is, wat haar visie, missie, strategie, doelen, prestaties en 
benefits zijn - en van zulke verenigingen zijn er heel wat - dan heeft zij een fors probleem. Dit 
vertaalt zich vaak in een vaag imago en in een onheldere identiteit daaronder. En wanneer 
mensen niet weten waar ze aan toe zijn, zullen ze huiverig worden om in actie te komen en 
minder snel de stap zetten om naar een activiteit te gaan. 
 
8.2 Tip 2: Schakel de hulp van de leden in 
Zoals zojuist aangegeven is de meest effectieve en succesvolle manier om niet-leden aan te 
trekken voor activiteiten via de leden die je al hebt, de mond-tot-mond reclame. Zoals eerder 
genoemd is het belangrijk dat de leden zelf goed weten welke activiteiten er precies zijn en waar 
het HVRR nu precies voor staat. Daarnaast is het van belang dat je leden tevreden, zelfs happy 
zijn en dat ook zichtbaar uitstralen wanneer zij met anderen over hun vereniging praten. Hoe 
dan? Zij enthousiasmeren anderen, alleen al door hun verhalen. Die anderen willen er dan vaak 
ook graag bij horen en/of vertellen het goede nieuws door aan anderen. Zo ontstaat er een 
netwerk waarbinnen, door een sneeuwbaleffect van enthousiasme, de populariteit van de 
vereniging stijgt. 
 
Om leden tevreden te krijgen is het van belang te investeren in ledenbehoud. Als vereniging 
biedt je waardevolle belevingen aan de leden, ervaringen waaraan zij betekenis en waarde 
hechten. Een ander cruciaal element in ledenbehoud is aandacht voor de mensen die lid zijn. 
Mensen willen gezien, gekend en erkend worden. Aandacht doet groeien, heeft een positief 
effect en schept verbinding. 
In een voorbeeld van de regionale ski vereniging waarbij Jonkergrouw actief is, geeft hij aan dat 
er echt een aanzienlijke jongere aanwas nodig is. (Super)senioren zijn daartoe niet de geëigende 
wervers. Wel zou kunnen worden geprobeerd om aan een segment uit de leden, denk aan de 
categorie 45-55 jaar, want die leeftijdsgroep is er ook, een speciale wervingsopdracht te geven, 
dat wil zeggen met die groep een plan uit te werken waarvan zij de ontwerpers en uitvoerders 
zullen zijn. Zij zouden zich in het bijzonder kunnen richten op hun leeftijdsgenoten. 
 
8.3  Tip 3: Organiseer een interesse evenement of Open Dag 
Een andere manier om de drempel voor niet-leden te verlagen is door een speciaal evenement te 
organiseren waarvan het doel juist is om niet-leden en geïnteresseerden in het humanisme bij 
elkaar te brengen en op een vrijblijvende manier kennis te laten maken met het humanisme en 
het HVRR. Denk hierbij aan een interesse evenement of een Open Dag. Zorg ervoor dat alle 
leden hiervan op de hoogte zijn en dat zij hun kennissen, vrienden en familie hiervoor mogen 
uitnodigen. Communicatie is hierbij wederom van groot belang. Stel de uitnodiging helder op 
met een aantrekkelijke lay-out, zorg dat de locatie gespecificeerd is en het doel van de activiteit 
duidelijk verwoord is. Stuur ook een aparte e-mail naar alle leden met alleen de uitnodiging voor 
dit specifieke evenement en alle informatie noodzakelijk. Deze e-mail kan vervolgens door leden 
gemakkelijk doorgestuurd worden binnen hun netwerk. 
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Wanneer er besloten wordt een interesse evenement of Open Dag te organiseren, volsta dan bij 
geen enkele optie met een of enkele berichtjes in het plaatselijke krantje, maar nodig gericht 
mensen uit, mensen die je erbij wilt hebben. Doe dat via een uitnodiging op naam en bij 
voorkeur (ook) in een persoonlijk contact. Toon tijdens de bijeenkomst video's van het 
humanistisch verbond en laat successen zien van het verbond, bijvoorbeeld populaire lezingen of 
activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Organiseer een of enkele van je 
(kern)activiteiten zoals een spoed introductiecursus humanisme waaraan mensen ter plekke actief 
mee kunnen doen. Zorg hoe dan ook voor een leuke ervaring, waar nog een tijd over kan worden 
nagepraat en die op haar beurt weer tot (free) publicity kan leiden. 
 
Wat Jonkergrouw (2013) sterk blijft benadrukken: geef aandacht, aandacht en nog eens aandacht. 
Wijs enkele kaderleden aan, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij vangen de bezoekers bij de 
entree op, introduceren hen bij de leden en laten hen welkom voelen. Voorkom in elk geval dat 
gasten bij binnenkomst aankijken tegen een rijtje ruggen van leden, die druk met elkaar in 
gesprek zijn.  
 
8.4  Tip 4: Maak gebruik van de website en Facebook 
Naast dat de informatie over de activiteit duidelijk moet worden gecommuniceerd naar de leden 
toe via e-mail en het gele boekje, is de website en Facebook ook een gemakkelijke manier om 
niet-leden te bereiken. Probeer ook hiervoor weer de hulp in te schakelen van de leden uit de 
leeftijdsgroep die weten hoe leeftijdsgenoten aangesproken willen worden en bereikt kunnen 
worden via Facebook en via de website. Hoe dit aan te pakken lichten we verder toe in 
Hoofdstuk 10 Conclusie en aanbevelingen.  
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9. Wat zijn de verwachtingen van leden van een 
lidmaatschap bij het Humanistisch Verbond Rotterdam 
– Rijnmond? 
 
Binnen een vereniging heb je evenveel leden als verschillende verwachtingen, die zeer uiteen 
kunnen lopen. Dit maakt het lastig deze vraag te beantwoorden. Voornamelijk doordat er een 
onzichtbare niet-participerende menigte is; dit is een groep waarbij de vereniging aan de 
verwachtingen voldoet maar waarbij het lid bewust niet actief wil deelnemen binnen de 
vereniging. Deze groep voelt zich daardoor ook minder aangesproken om te reageren en aan dit 
onderzoek mee te werken, wat de beantwoording van de hoofdvraag bemoeilijkt. Dit hoofdstuk 
begint met een algemeen overzicht van verwachtingen die gedeeld worden door een zeer groot 
deel van de leden. Hierna wordt er dieper ingegaan op de onderwerpen ‘activiteiten’ en 
‘betrokkenheid’, en ook hoe niet aan de verwachtingen voldaan wordt. Het onderwerp 
communicatie staat hier niet tussen omdat dit een middel is om aan andere verwachtingen te 
voldoen. Dit wordt later in dit onderzoek nog wel besproken.  
 
9.1 De verwachtingen van leden 
Zoals eerder besproken heeft ieder lid een individuele verwachting van het HVRR, zo ook van de 
activiteiten georganiseerd door het HVRR. Er zijn echter ook overeenkomsten, de leden van het 
HVRR zijn eensgezind over het feit dat het HVRR met regelmaat activiteiten moet organiseren, 
deze activiteiten een humanistisch thema moeten hebben, en er ruimte moet zijn voor het 
gesprek. Dit blijkt uit het feit dat er weinig interesse is voor andersoortige activiteiten, waarbij 
géén humanistisch thema aanwezig is. Dit houdt dus in dat er wel interesse is in bijvoorbeeld een 
museumbezoek of boekenclub, onder voorwaarde dat het een humanistisch thema heeft.  
 
Betreffende betrokkenheid verwachten leden een iets meer persoonlijke aanpak. Er is behoefte 
aan een introductie wanneer iemand voor het eerst een activiteit bezoekt, dit is meerdere malen 
aangegeven, en bevorderlijk voor het vaker naar activiteiten gaan. 
 
9.2 Activiteiten  
In dit subhoofdstuk kijken we verder naar de verwachtingen van leden ten opzichte van 
activiteiten. Om deze verwachting te bepalen kan er gekeken worden naar de tevredenheid met 
het huidige aanbod aan activiteiten. Uit figuur A  blijkt dat bij de stelling ‘Ik ben tevreden met 
het huidige aanbod aan activiteiten’ ongeveer 35% aangeeft tevreden te zijn met het aanbod aan 
activiteiten. Iets boven de 40% is neutraal hierin en ongeveer 7% geeft aan niet eens te zijn met 
deze stelling. Ongeveer 17% geeft ‘niet van toepassing’ aan. Dit kan komen doordat deze leden 
in zijn geheel geen behoefte hebben aan activiteiten. De verwachting van ongeveer 75% komt 
dus overeen met het huidige aanbod activiteiten. Dit komt ook naar voren uit de ‘vrije ruimte’ 
van de enquête en de gespreksgroepen. 
 
Zo zeiden respondenten: 
“De markthal bezoeken, de stadswandeling, dan gaat mijn partner ook mee. Dat waren hele 
leuke activiteiten, als ik kan dan gaan wij gewoon mee.” (Respondent online enquête) 
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“Wandeling.” (Respondent online enquête) 
 
“Meer activiteiten samen met andersdenkenden.” (Respondent online enquête) 
 
“Dit lijken mij meer gezelligheidsactiviteite, het gaat mij meer om kennis, verdieping en 
gezelligheid” (Respondent online enquête) 
 

 
Figuur 9.1: Antwoord op de stelling of leden tevreden zijn met het huidige aanbod aan activiteiten. Aantal respondenten: 161 
 
Een ander aspect van de activiteiten zijn de thema’s ervan. In de enquête is onderzocht waar de 
interesses voor activiteiten liggen bij de respondenten. Hier komt naar voren dat de thema’s die 
het dichtst bij de levensovertuiging van het Humanisme liggen het meest gewaardeerd worden. 
Dit houdt in dat vrijheid van meningsuiting en mensenrechten het interessantst bevonden worden 
door de respondenten van de enquête.  
 
9.3 Betrokkenheid 
 
In dit subhoofdstuk wordt de betrokkenheid van de leden van het HVRR bij de vereniging 
besproken. Belangrijk om hierbij in acht te nemen is de vraag of leden wel al dan niet zich bij het 
HVRR betrokken willen voelen. Tijdens dit onderzoek hebben wij namelijk ook gemerkt dat niet 
iedereen hier behoefte aan heeft. Een deel van de leden heeft aangegeven slechts het 
Humanistisch Verbond te willen steunen, door lidmaatschapsgeld over te maken, en verder niets. 
Om een idee te krijgen hoe groot dit gedeelte is, kijken we naar vraag 5 van de enquête:  
 
“Ik ben lid geworden van het Humanistisch Verbond omdat: 
⬜    Ik in contact wil komen met andere humanisten. 
⬜    Ik graag bij een gemeenschap wil horen. 
⬜    Ik het Humanistisch Verbond wil steunen. 
⬜    Ik mijn kennis over humanisme wil uitbreiden. 
⬜    Ik mijn kennis wil verbreden 
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⬜    Anders, namelijk ........................................................” 
 
Ondanks dat deze vraag over de reden van het lidmaatschap gaat, zegt het ook iets over in 
hoeverre leden betrokken willen zijn bij het HVRR. De respondenten konden bij deze vraag 
meerdere antwoorden aankruisen. 37% van de respondenten heeft hier alleen optie 3 aangekruist, 
“Ik het Humanistisch Verbond wil steunen.”. Deze leden hebben dus geen interesse in contact 
met andere humanisten, de gemeenschap of hun kennis uit te breiden. Dit geeft dus aan dat deze 
leden geen behoefte hebben aan actieve betrokkenheid. Het excluderen van deze leden verandert 
overigens weinig aan de stelling of leden zich betrokken voelen bij het HVRR. Dit houdt dus in 
dat het niet-betrokken voelen bij het HVRR speelt bij leden die slechts het HVRR willen 
steunen, maar ook bij leden die wel actiever lid willen zijn.  
 
Dit is belangrijk om op te merken, aangezien het laat zien dat er een drempel is die deze leden 
ervan weerhoudt zichzelf te betrekken bij het HVRR. Een mogelijke oorzaak hiervan zijn de 
eerder besproken opmerking uit de gespreksgroepen, waarin door meerdere leden aangegeven is 
dat er een vaste kern aanwezig is op de activiteiten, en het lastig is daarbij te komen. 
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10. Conclusie en aanbevelingen 
 
Wat we kunnen concluderen uit het onderzoek is dat de leden over het algemeen tevreden over 
hun lidmaatschap zijn en de activiteiten die het HVRR organiseert. Toch blijft de deelname aan 
activiteiten gering en is in het vorige hoofdstuk naar voren gekomen dat er over de leden 
verschillende redenen zijn om niet te komen. Om de betrokkenheid van de leden en de deelname 
aan activiteiten te vergroten hebben wij een aantal aanbevelingen opgesteld. De aanbevelingen 
zijn onderverdeeld in vier hoofdthema’s, respectievelijk: samenhorigheid, communicatie, 
activiteiten en thema’s.  
 
10.1 Samenhorigheid  
Allereerst hebben we in het onderzoek naar voren zien komen dat de samenhorigheid onder de 
leden vrij laag is. Er is de zogenaamde ‘vaste kern’ van rond de dertig à veertig leden die de 
activiteiten bezoekt en die elkaar ook redelijk goed kennen. Daarbuiten zijn er dus nog zo’n 700 
mensen lid van het HVRR waarvan sommigen er bewust voor kiezen om niet actief lid te zijn 
van het verbond, maar anderen er op basis van hun verwachtingen geen behoefte hebben om aan 
activiteiten deel te nemen of de drempel om eens langs te gaan te hoog vinden. Met behulp van 
deze informatie kunnen we de leden grofweg opdelen in drie groepen: 
 

,! Groep 1: Actieve leden die met plezier naar de activiteiten komen. 
,! Groep 2: Onzichtbare niet-participerende leden die op basis van hun verwachtingen geen behoefte 

hebben om aan activiteiten deel te nemen of de drempel om eens langs te gaan te hoog vinden. 
,! Groep 3: Onzichtbare niet-participerende leden die bewust kiezen om niet actief lid te zijn van het 

verbond. 

Samenhorigheid creëren onder de laatste groep zal moeilijk gaan omdat deze leden hier 
hoogstwaarschijnlijk niet voor open zullen staan. Wat we wel in het onderzoek terug zagen 
komen, is dat de verbinding tussen de eerste en de tweede groep zwak is en dat er hier terrein te 
winnen valt. Ook de samenhorigheid binnen groep 1 lijkt sterk, maar ook hiervoor kunnen er nog 
verbeteringen gedaan worden.  
 
10.1.1 Geef de leden een gezicht 
Om de drempel te verlagen voor ‘Groep 2’ om activiteiten bij te wonen en om de 
samenhorigheid binnen ‘Groep 1’ te vergroten kan het HVRR verschillende opties afwegen om 
‘het lid’ meer aandacht te geven. Zo kan er gedacht worden aan een terugkerende column in de 
nieuwsbrief waarin een lid (actief of niet actief) zich voorstelt en zijn of haar relatie met het 
humanisme toelicht. Zorg er vooral voor dat er in deze column een foto van de persoon staat, dit 
spreekt lezers enorm aan. De column is gemakkelijk op te zetten met een standaard aantal vragen 
die per e-mail naar het participerende lid kan worden toegezonden met het verzoek om een foto 
(van degelijke kwaliteit) in de bijlage terug te zenden.  
 
Extra suggestie in hetzelfde kader: Een tip van één van de participanten van de gespreksgroepen 
waar ook door de andere deelnemers van de gespreksgroep positief op werd gereageerd is dat 
wanneer er een lid te overlijden komt, hier als HVRR ook bij stil te staan. Of wel met een bericht 
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in het gele boekje/nieuwsbrief, of tijdens een activiteit zoals het humanistisch café wanneer deze 
persoon daar ook vaak aan deelnam.  
 
10.1.2 Stel een ontvangstcomité aan  
Zoals eerder genoemd hebben wij vernomen dat het aandacht geven aan leden van groot belang 
is. Zij moeten zich welkom voelen wanneer zij een activiteit bezoeken. Wijs enkele kaderleden 
aan, die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. Zij zorgen er niet alleen voor dat de nieuwe 
deelnemers welkom worden geheten maar zij doen er voorts ook alles aan dat deze zich ook echt 
welkom voelen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat je de nieuwe deelnemers expliciet introduceert 
bij je leden, hen bij je gesprekken betrekt.  Voorkom in elk geval dat gasten bij binnenkomst 
aankijken tegen een rijtje ruggen van leden, die druk met elkaar in gesprek zijn. Hoe voor de 
hand liggend dit naar binnen gekeerde gedrag ook is, het draagt niet bij tot het imago van het 
verbond die open staat voor nieuwelingen! Vang de nieuwelingen dus meteen bij de entree op en 
neem hen meteen op in 'de vaste kern’. 
 
10.1.3: Organiseer een introductie evenement / Open Dag 
Deze aanbeveling is eerder teruggekomen en hebben wij toegelicht in Subhoofdstuk 8.3. De 
kracht van het organiseren van een introductie evenement of Open Dag is niet alleen dat het de 
mogelijkheid biedt aan geïnteresseerden om kennis te maken met het HVRR en daardoor nieuwe 
leden te werven, maar ook om de leden die er al zijn meer te betrekken bij het verbond. Het is 
een laagdrempelige manier om de eerdergenoemde ‘Groep 2’ het pand eens binnen te krijgen. 
Bovendien biedt het hen de kans om de mensen met wie zij graag actief lid zouden willen zijn bij 
het HVRR mee te nemen.  
 
10.1.4 Samenwerkingsverband andere organisaties  
Om een grotere aanwas van jongere leden te krijgen is de overweging te maken de 
samenwerking met het jong HV te vergroten. Denk hierbij aan het organiseren van activiteiten 
samen met het jong HV om daarmee doorstroom en toegankelijkheid voor jongere leden die 
woonachtig zijn in Rotterdam-Rijnmond te verbeteren. Ook (eenmalige) samenwerkingen met 
andere organisaties die binnen bepaalde thema’s actief zijn kunnen voor bepaalde activiteiten een 
platform bieden aan een groter publiek en daarmee ook de naamsbekendheid van het HVRR 
vergroten.  
 
10.1.5 Communicatiebestuurslid  
Duidelijke ledencommunicatie kost tijd, inspanning en expertise. Om samenhorigheid en 
participatie binnen de vereniging te creëren adviseren wij iemand aan te stellen die de leden op 
de hoogte houdt van wat er speelt en wat er heeft gespeeld. Activiteiten die zullen gaan 
plaatsvinden kunnen door het communicatiebestuurslid actief gedeeld blijven worden met de 
leden. Niet alleen in het gele boekje, maar ook met een korte, overzichtelijke update per e-mail, 
als evenement op Facebook en op de website. Daarnaast hebben wij het in het gele boekje reeds 
al terug zien komen, maar is het in de schijnwerpers stellen van activiteiten die hebben 
plaatsgevonden en die een succes waren een absolute aanrader. Het aanstellen van een apart 
bestuurslid voor deze communicatie kan zorgen voor continuïteit in de communicatievorm en 
een gemakkelijke weg naar vernieuwing wanneer diegene verantwoordelijk wordt gesteld en 
daarbij tot op zekere hoogte vrij spel krijgt. Meer over communicatie in het volgende 
subhoofdstuk.  
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2. Communicatie 
Zoals in de introductie al naar voren kwam zijn de leden over het algemeen tevreden over hun 
lidmaatschap en de activiteiten die het HVRR organiseert. Toch blijft de deelname aan 
activiteiten gering en blijkt uit het onderzoek dat er wat betreft de communicatie vanuit het 
HVRR een aantal verbeteringen kunnen worden gedaan. Het lastige wat betreft dit punt is dat het 
ledenbestand zo divers is, met name op de factor leeftijd, dat de manier waarop de leden het 
beste te bereiken zijn ontzettend uiteenloopt. Wat wij op dit punt hebben vernomen is dat er drie 
voorkeur communicatiekanalen bestaan:  

,! E-mail (nieuwsbrief)  
,! Facebook 
,! Gele boekje  

Met name het actieve, traditionele lid geeft voorkeur aan het gele boekje met het argument dat 
deze er altijd al is geweest. Daarnaast wordt de communicatie via e-mail veelal gewaardeerd, 
zolang het maar niet dusdanig is dat het aangezien wordt als spam (wij hebben van geen één lid 
ervaren dat dat op dit moment het geval is). Wat betreft de Sociale Media hebben wij gevonden 
dat Facebook daarvoor het beste middel zal zijn om (jonge) leden te bereiken. Op basis van 
onder andere deze informatie komen wij op de volgende aanbevelingen uit:  
 
10.2.1 Gebruik het talent van je leden 
In Subhoofdstuk 8.1 en 8.4 kwam eerder naar voren dat een beroep doen op je leden met de 
vraag voor hulp en expertise een manier kan zijn om je communicatiemiddelen interessanter te 
maken. Vooral voor het bereiken van een (in leeftijd) jongere doelgroep kan gedacht worden aan 
het contacteren van een jonger leeftijdssegment uit de leden, die een plan uitwerken waarvan zij 
de ontwerpers en uitvoerders zullen zijn.  Zij zouden zich in het bijzonder kunnen richten op hun 
leeftijdsgenoten. Nodig een aantal van hen bijvoorbeeld eens uit voor een Facebook sessie om 
samen kritisch te kijken naar hoe de Facebookpagina er nu uit ziet. Jonkergrouw (2013) laat 
weten dat er onder het mom van ‘Doe eens wat terug voor je club!’, veel succes kan worden 
geboekt en leden vaak open staan om hulp te bieden wanneer zij op de juiste manier 
aangesproken worden. Het gaat hierbij met name om erkenning. De aanpak is: erken je leden in 
hun professionaliteit, in wie zij zijn en wat zij kunnen. Erken hen in hun mogelijkheid en 
bereidheid een bijdrage te leveren aan de vereniging, iets terug te doen en maak het hen 
gemakkelijk om te doen wat je van hen vraagt door de hulpmiddelen aan te reiken en helder te 
zijn over de procedure. Erken tenslotte wie inderdaad een bijdrage hebben geleverd en in het 
bijzonder hen, die hierin uitzonderlijk hebben gepresteerd.  
 
10.2.2 Vernieuwing van het gele boekje 
Ondanks dat we van veel (in leeftijd) jongere leden hebben vernomen dat zij het gele boekje vrij 
snel in de oud papierbak gooien raden wij niet aan het gele boekje af te schaffen. Met name de 
senioren leden hechten veel waarde aan het gele boekje en vinden via dit communicatiemiddel 
hun weg naar de activiteiten. Wat wij willen adviseren is om het gele boekje te vernieuwen, maar 
de kleur ‘geel’ aan te houden aangezien dat is waar men het boekje en het HVRR aan 
herkent.  Voor het gele boekje is, naast het inzetten van jong talent, er ook de optie om contact te 
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zoeken met een externe die voor een mooi bedrag eenmalig een format voor het gele boekje kan 
vormgeven dat elk kwartaal weer opnieuw gebruikt kan worden.  
 
Extra suggestie in hetzelfde kader: Bied de leden die geen geel boekje willen ontvangen de optie 
om zich hiervoor af te melden. Niet alleen in het kader van duurzaamheid kan dit een goede zet 
zijn, maar ook financieel gezien kan dit geld besparen dat weer voor andere middelen ingezet 
kan worden.  
 
10.2.3 Intensiveer het gebruik van Facebook  
Wat we in het onderzoek naar voren zagen komen was dat (in leeftijd) jongere leden gemakkelijk 
te benaderen zijn via Facebook. Het aanmaken van evenementen en deze op goede wijze 
promoten via Facebook kan een effectieve manier zijn om het evenement onder de aandacht van 
de jongere leden en hun netwerk te brengen. Wij hebben naar de Facebookpagina van het HVRR 
gekeken en zagen dat de pagina nog weinig ‘likes’ heeft. Ook zullen er meer ‘posts’ geplaatst 
moeten worden om het HVRR onder de aandacht te brengen van de ‘volgers’. Er zal dus 
intensief tijd in moeten worden gestoken om alles uit Facebook te halen, maar wanneer dit goed 
gedaan zal worden kan het zeker zijn vruchten af gaan werpen.  Wij adviseren om actief leden 
van het HVRR en anderen binnen jullie netwerk uit te nodigen om de pagina te ‘liken’ en een 
Facebooksessie te organiseren met leden die expertise hebben in Facebook en de vereniging 
hiermee verder willen helpen. Communiceer naar je leden toe dat er een facebookpagina bestaat! 
 
10.2.4 Maak meer gebruik van e-mail contact 
Ondanks dat we van veel leden hebben vernomen dat hun mail inbox overvloeit van allerlei 
soorten mails, zullen zij een e-mail niet afstrepen als spam en daarom weggooien wanneer het 
hen interesseert en hun aandacht trekt. Wij hebben in het onderzoek vernomen dat er veel 
interesse is voor een nieuwsbrief per e-mail. Er zijn een aantal punten die wij hebben uitgezocht 
waar een goede nieuwsbrief per e-mail aan voldoet:  

,! Een aantrekkelijke layout/design (geschikt template)  
,! Beknopte passages waar men snel doorheen kan scrollen, met een link waarop men kan 

klikken om dat specifieke artikel/stukje verder te lezen  
,! Kwalitatieve foto’s  
,! Link naar de website en naar de Facebookpagina  

Wanneer er wordt besloten een nieuwsbrief te gaan verzenden naar de leden, bevelen wij aan dit 
niet te vaak te doen. Dit kan tegelijkertijd met het gele boekje gedaan worden, waarin dezelfde 
informatie terugkomt. Daarnaast gaven veel leden aan ook interesse te hebben voor een 
tussentijdse update per e-mail waarin een kort gestructureerd overzicht gegeven wordt van de 
activiteiten. Hoewel dit overzicht ook op de website van het HVRR staat nemen mensen toch 
vaak niet het initiatief om daarvoor apart de website te bezoeken.  
 
10.2.5 Neem contact op met nieuwe leden 
Wat wij in de gespreksgroepen naar voren zagen komen is dat nieuwe leden eigenlijk nog nooit 
contact met het HVRR hadden gehad. Een manier om nieuwe leden alert te maken van wat een 
lidmaatschap bij het HVRR hun allemaal te bieden heeft en om hun verwachtingen te vormen, 
dan wel bij te stellen, is door hen eens op te bellen wanneer zij zich ingeschreven hebben. Dit 
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gesprek kan vrijblijvend zijn en gaan over of de persoon überhaupt interesse heeft in het 
bijwonen van activiteiten, deze het humanistische gedachtegoed puur en alleen financieel wil 
steunen of misschien zelfs wel actief wil helpen binnen de organisatie van het HVRR. Op deze 
manier komt het HVRR ook te weten wat het van haar nieuwe leden kan verwachten. In plaats 
van het telefonisch contacteren van nieuwe leden kan ook gedacht worden aan een informatie e-
mail waarin het lid verwelkomd wordt en op de hoogte gebracht wordt van wat hij/zij kan 
verwachten van het lidmaatschap en welke activiteiten hij/zij kan bijwonen.  
 
10.3 Activiteiten 
Wat we kunnen concluderen uit het onderzoek over de activiteiten is dat leden deze over het 
algemeen wel waarderen. Lezingen worden als het meest populair aangegeven terwijl de 
zondagochtendbijeenkomst minder in de smaak valt. Aan de hand van onze bevindingen hebben 
wij de volgende aanbevelingen opgesteld:  
 
10.3.1 Specificeer activiteiten naar doelgroep 
Uit de enquête en de gespreksgroepen kwam naar voren dat jonge leden wat aansluiting missen 
met de rest van de groep. Daarnaast zijn ze vaak te druk om naar alle activiteiten te gaan 
waardoor de drempel hoger komt te liggen om te gaan. Onze aanbeveling is om activiteiten te 
gaan organiseren die toegespitst zijn op specifieke doelgroepen. De nadruk ligt hierbij op jonge 
en nieuwe leden. Bij het organiseren van activiteiten stellen wij voor om te kijken welke 
doelgroep de activiteit aan zal spreken en dan de activiteiten aan te passen naar de doelgroep. Zo 
hebben jonge mensen het liefst activiteiten in de avonduren terwijl de groep oudere leden liever 
overdag af wil spreken.  
 
10.3.2 Zondagochtendbijeenkomst naar middag verplaatsen 
Daarop voortbouwend kwam er uit de reacties naar voren dat de zondagochtendbijeenkomst vaak 
als vroeg wordt ervaren. Er kan overwogen worden om deze naar de middag te verplaatsen. 
 
10.3.3 Bestaande activiteiten reorganiseren 
Ten slotte willen we voorstellen om bestaande en nieuwe activiteiten naast een aantal criteria te 
leggen. Wij denken dat wanneer activiteiten beter aansluiten op de wensen van de doelgroep, er 
meer leden naar de activiteit zullen komen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het stappenplan 
dat wij hebben opgesteld (zie hoofdstuk 10.5).  
 
10.4 Thema’s  
10.4.1 Meer actuele thema’s 
Uit de voorkeur naar thema’s kwam dat er een hoge tevredenheid was qua thema’s. Wel kwam 
naar voren dat leden behoefte hebben aan meer actualiteit in de thema’s zoals de verkiezingen. 
Het introduceren van actuele thema’s zoals de verkiezingen en de ontwikkelingen in Syrië. Het is 
echter raadzaam om hierbij als vereniging een neutrale positie te houden om op deze manier 
geen standpunt in te nemen wat misschien tegen een standpunt van een lid is.  
 
10.4.2 Geen religieuze uitspraken 
In het onderzoek kwam naar voren dat sommige leden naar het humanistisch verbond komen 
omdat zij het als een alternatief beschouwen voor de kerk. Een andere groep deelt dat standpunt 
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niet en vindt dat het HVRR af een toe een te atheïstisch standpunt inneemt en dat er veel 
aandacht wordt besteed aan religieuze thema’s. Wij adviseren om te letten op religieuze 
uitspraken en dat religie zo neutraal mogelijk blijft.  
 
10.4.3 Alleen thema’s met humanistische grondslag 
Ten slotte geven wij als aanbeveling dat de thema’s altijd een humanistische grondslag moeten 
hebben. Uit de enquête bleek dat de grootste groep mensen die geïnteresseerd is in activiteiten, 
naar activiteiten gaat omdat zij zich willen verdiepen in het humanisme. In hoofdstuk 5 staan de 
redenen beschreven waarom leden naar activiteiten gaan.  Een klein deel van de leden, 11%, gaat 
naar activiteiten voor de gezelligheid. Voor deze groep maakt het thema van de activiteit niet 
zoveel uit. Voor een andere grote groep is het thema en de activiteit bepalend voor de afweging 
om te gaan. Daarom is het van belang dat wanneer er een activiteit georganiseerd wordt, dit met 
een thema is dat past bij de doelgroep. 
 
10.5 Ledental verhogen activiteiten - Tool  
Het HVRR is een vereniging met een groot aantal leden die op heel veel fronten verschillen maar 
als gemene deler hun humanistische visie hebben. Wanneer het aankomt op het organiseren van 
activiteiten is het onmogelijk om al deze doelgroepen gelijktijdig aan te kunnen spreken / te 
enthousiasmeren voor dezelfde activiteit. Het is van belang na te denken over wie je wilt 
aanspreken voor een activiteit en daar de andere factoren op aan te passen. 
 
De vrijwilligerscentrale-wm heeft een draaiboek gemaakt wat houvast biedt bij het organiseren 
van activiteiten. Zij onderscheiden 7 W’s waaraan gedacht moet worden bij de organisatie: 
 
1. WAAROM om welke reden(en) wil je een activiteit organiseren? 
2. WIE voor wie, welke leeftijd organiseer je deze activiteit? 
3. WAT welke activiteit ga je organiseren? 
4. WAAR op welke plaats/accommodatie ga je de activiteit organiseren? 
5. WANNEER op welke dag/dagdeel en welk tijdstip organiseer je de activiteit? 
6. WELKE manier (hoe) hoe en op welke manier organiseer je een activiteit, dus waar moet je 
aan denken? 
7. WAT daarna wat gebeurt er na afloop van de activiteit? 
 
Wat voor het HVRR een goede toevoeging is, is de zevende W. Na afloop kan het bestuur aan de 
leden die bij een activiteit aanwezig waren wat zij vonden van de activiteit. Die directe input kan 
het bestuur dan meenemen in de vergaderingen en de evaluatie van activiteiten. Hieronder staat 
een stappenplan waarin beschreven staat hoe een activiteit stap voor stap vormgegeven kan 
worden naar de wensen van een doelgroep.   
 
Stap 1: Denk na over de doelgroep/publiek; wie wil je dat er naar de activiteit komt? 
Wanneer je bijvoorbeeld voor een jong publiek een activiteit organiseert, zorg je voor een 
interactieve sessie waarbij de leden met elkaar kunnen discussiëren. Wanneer je vooral voor de 
oudere leden een activiteit wil organiseren dan is het samenkomen vaak al genoeg zoals bij de 
zondagochtendbijeenkomst. 
 
Stap 2: Welk thema spreekt deze doelgroep aan? 
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Voor nieuwe leden is een introductiecursus humanisme erg interessant, terwijl dat voor leden die 
al tien jaar lid zijn niet zo relevant is. Bij jonge leden spreken actuele thema’s erg aan terwijl het 
thema voor ouderen minder actueel hoeft te zijn en mag het iets afwijken van de dagelijkse 
gebeurtenissen. 
 
Stap 3: In welke vorm moet ik de activiteit aanbieden (Lezing, discussie, film etc.)? 
Net zoals bij stap 1 uitgelegd is, spreekt een interactieve sessie jonge leden aan.  
 
Stap 4: Hoe bereik ik deze doelgroep het gemakkelijkst (FB, e-mail, gele boekje, telefonisch)? 
Op het moment dat je voor ogen hebt voor welke doelgroep de activiteit bestemd is, is het 
belangrijk om de communicatie daarop af te stellen. De (in leeftijd) oudere leden worden graag 
bereikt via de post, het gele boekje, en eventueel per telefoon. De (in leeftijd) jongere leden zijn 
het beste bereikbaar via het internet, primair via de mail, maar ook via Facebook. 
 
Stap 5: Welke locatie is het meest praktisch voor deze doelgroep? 
Jonge leden hebben vaak interesse in activiteiten die zich in het centrum afspelen. Verder stelt 
het oudere leden vaak gerust wanneer zij naar een vertrouwde omgeving af kunnen reizen voor 
een activiteit.  
 
Stap 6: Om welke tijd zal deze doelgroep beschikbaar zijn, en voor hoe lang wil deze groep 
mensen zo’n activiteit bijwonen? 
Jonge leden werken over het algemeen en hebben daardoor alleen in de avonden tijd voor 
activiteiten van het HVRR. Oudere leden die gepensioneerd zijn hebben overdag ook de tijd en 
prefereren de middag vaak doordat ze dan kunnen reizen wanneer het licht is buiten. 
 
Stap 1, 2 en 3 kunnen alle drie als startpunt worden gebruikt. Wanneer je bijvoorbeeld al weet 
dat je een filmavond wilt organiseren, begin met stap 1 maar sla stap 3 over. Of je hebt al een 
thema voor de activiteit in gedachten, begin dan bij stap 1 maar sla stap 2 over.  
 
In de bijlage staat een schematische weergave van het stappenplan met het onderscheid tussen de 
in leeftijd jonge leden en oudere leden. Hier gaat het echter wel om een generalisatie van de 
leden.  
 
10.6 Aanbevelingen op een rij  
Zoals eerder aangegeven kunnen we uit het onderzoek concluderen dat de leden over het 
algemeen tevreden over hun lidmaatschap zijn en de activiteiten die het HVRR organiseert. Toch 
is de deelname aan activiteiten gering gebleken en zijn daar verschillende redenen over naar 
voren gekomen. Wij hebben als projectteam vanuit ons eigen perspectief naar de 
onderzoeksresultaten gekeken en op basis daarvan verschillende aanbevelingen gedaan 
betreffende vier hoofdthema’s met daarbij als hoofdzakelijke aanbeveling:  
 

,! Samenhorigheid:  Laagdrempeligere activiteiten en meer aandacht voor de leden. 
,! Communicatie:  Gebruik talent van je leden en investeer in vernieuwing van  

   communicatiemiddelen. 
,! Activiteiten:   Specificeer activiteiten naar doelgroepen en reorganiseer bestaande  
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   activiteiten.  
,! Thema’s:  Actuele thema’s, minder religieuze thema’s en te allen tijde een  

humanistische grondslag. 
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11. Bijlage 
 
Activiteit Jong (<65 jaar) Oud (>65 jaar) 

Wat voor activiteit wil ik 
organiseren? 

Veel interactie, discussie Lezing, hoeft niet actief te 
participeren 

Wat is het thema? Actuele thema’s. Moet aan 
het Humanisme gerelateerd 
zijn 

Geen grote voorkeur voor thema. 
Komt deels ook voor gezelligheid 

Hoe bereik ik deze 
doelgroep? 

E-mail, Facebook Post, bellen, gele boekje 

Welke locatie is het beste 
bereikbaar voor de 
doelgroep? 

Geen specifieke voorkeur  Een locatie goed bereikbaar met 
zowel openbaar vervoer als met 
de auto. 

Hoe laat moet de activiteit 
plaatsvinden? 

Doordeweeks in de avonden In de middag (wanneer het licht 
is buiten) 

Tabel 11.1: Schematische weergave van het stappenplan om een activiteit te organiseren, met informatie over interesses 
gedifferentieerd op jonger en ouder dan 65 jaar. 
  



 
Figuur 4.2: Verdeling van de  voorkeur van activiteiten. Aantal respondenten: 128. 
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